PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

SKOTNIKI 15, 26-337 SKOTNIKI

niedziela, 29.11.2020

I Niedziela Adwentu
Ogłoszenia na I Niedzielę Adwentu
1. W poniedziałek przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Andrzej pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za
Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On też wskazał
chłopca roznoszącego ryby i chleby. Według tradycji po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach; został ukrzyżowany w Achai.
2. Od jutra Roraty: o 6.30 Godzinki i o 7.00 Msza św. Proszę rodziców o wychowanie dzieci w tym duchu; jeśli jest to możliwe to proszę o przychodzenie
na roraty całymi rodzinami. Będziemy rozważać tajemnicę “Cud nad cudami”.
3. W środę też o godz. 7.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, później Msza św. roratnia.
4. W I czwartek przypada wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. Tego dnia modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne w parafii i diecezji.
5. W I piątek przypada św. Barbary, patronki górników i hutników. Spowiedź od 6.30.
6. W I sobotę po roratach pojadę z sakramentami świętymi do chorych. Proszę o zgłoszenie chorych w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
7. W niedzielę, 06.12.20 rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Jarosław Jędrzejewski. Spowiedź parafialna będzie 08.12.20 /we
wtorek czyli w odpust/, pół godziny przed każdą Mszą św. czyli o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00.
8. W przyszłą niedzielę mam nadzieję, że odwiedzi nas św. Mikołaj. Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko otrzymało paczkę proszę o zgłoszenie się do
mnie. Wyjaśnię, jak dzieci mogą otrzymać paczkę na Mszy św.
9. Intencje mszalne:
10. W „Gościu Niedzielnym” kalendarz ścienny na 2021 rok z wizerunkami świętych, a także początek cyklu adwentowego "Objawiło się życie" w
artykule Pozwolić Mu działać.
11. Tegoroczny dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie przypada na II Niedziele Adwentu. Po każdej Mszy, organizujemy zbiórkę
do puszek na wspomniany cel.
12. Dziś, w I Niedzielę Adwentu poświęcenie opłatków, które trafią do Waszych domów na stół wigilijny. W tym roku można je nabyć w zakrystii. Pan
Stanisław, organista nie będzie rozwoził osobiście do Waszych domów.
13. Za tydzień, po sumie, zmiana tajemnic różańcowych jak w każdą I niedzielę miesiąca.
14. Dziękuję Pani Jolancie Małeckiej, krawcowej i pozostałym 6 kobietom za ofiarowanie kompletu nowych obrusów do Kościoła na wszystkie ołtarze.
15. Dziękuję także Katarzynie Żak i Jej mamie za wykonanie dekoracji na Adwent do Kościoła.
16. Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia ze słowem na serce: „Temu, kto umie czeka?, czas otworzy ka?de drzwi” i dar
modlitwy: Pod Twoją obronę….
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